
 

 

Inbjudan/Kallelse till Årsmöte i 

Stockholmspolisens IF Simhoppsförening 

Måndagen den 29 mars 2021 kl. 19.00 digitalt via Teams 

Dagordning enligt stadgarna 

1. Fastställande av röstlängd för mötet 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

3. Val av protokolljusterare och rösträknare 

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 

5. Fastställande av föredragningslista 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-

/räkenskapsåret 

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- 

/räkenskapsåret 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 

9. Fastställande av medlemsavgifter 

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande 

verksamhets-/räkenskapsår 

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 

12. Val av: 

• Styrelseledamöter och eventuella suppleanter för en tid av två år 

• Valberedning 

• Revisorer 

• Ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud. 

13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller 

annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit 

med i kallelsen till mötet. 

Mötets avslutande 

4§ Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet 

För att vara röstberättigad på årsmötet krävs: 

• Att medlemmen under mötesåret fyller lägst 12 år; 

• Att medlemskap har beviljats minst två månader före årsmötet; och 

• Att medlemsavgifter har betalats senast två månader före årsmötet. 

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet. 

 

Föranmälan sker senast den 24 mars till joanna.andersson@polisensimhopp.se och mötesinbjudan 

med anslutningslänk skickas då ut.  

Viktiga att tänka på före och under mötet:   

• Sitt i ett tyst rum med bra internetuppkoppling.  

• Gå till mötesinbjudan och välj Anslut till Microsoft Teams-möte. 

• Då öppnas en webbsida där du ser två alternativ: Ladda ner Windows-appen och Anslut på 

webben istället.  



 

 

• Ange ditt för- och efternamn och välj ljud- och videoinställningar. 

• När du är klar trycker du på Anslut nu. 

• Då kommer du till möteslobbyn – någon i mötet släpper snart in dig.  


